
ิการหากระแสกริด

33..11  นิยามนิยาม
ออฟเซ็ทไฟตรงออฟเซ็ทไฟตรง (dc offset) (dc offset) 

ตัวประกอบการลดลง (decrement factor) ตวประกอบการลดลง (decrement factor) 

่ ่ • ตัวประกอบการปรับเปลียนทีใชในรวมกับพารามิเตอรกระแส
ฟอลตลงดนิสมมาตร ในการคํานวณการตอลงดนิ โดยสัมพันธฟอลตลงดนสมมาตร ในการคานวณการตอลงดน โดยสมพนธ
กับความปลอดภัย (safety- oriented grounding calculations) 
ใ ิ  ป ื่ในการพิจารณาคาสมมูล rms ของรูปคลืนกระแสสมมาตร 
สําหรับชวงเวลาฟอลตที่กําหนด tf  ซึ่งรวมไปถึงผลกระทบของf
ออฟเซ็ท dc เริ่มตน และการลดทอนของมนัระหวางที่เกิดฟอลต

ตัวประกอบการแบงกระแสฟอลต
(fault current division )

• แทนตัวปร กอบในรปสวนกลับของอัตราสวนของกร แสฟอลต• แทนตวประกอบในรูปสวนกลบของอตราสวนของกระแสฟอลต
สมมาตร กับสวนแบงของกระแสที่ไหลระหวางกริดการตอลงดินและ
ิ โ  ดนโดยรอบ 



ตัวประกอบการแบงกระแสฟอลต
(fault current division )

กระแสกริดสูงสุด
 (maximum grid current)

กระแสกรดิสมมาตร 
(symmetrical grid current) 

  ฟ  ิ ี่ไ  ิ• สวนยอยของกระแสฟอลตลงดนิแบบสมมาตรทีไหลระหวางกริด 
การตอลงดนิ และดนิโดยรอบ ซึ่งอาจจะเขียนสมการไดเปน 

รีแอคแตนซของเครื่องกําเนิด 



ภาพแสดงของเครื่องจักรกลซิงโครนัส 

แกนของเฟส a
b'

แกนแนวตั้งฉาก

แกนของเฟส a
แกนตรง

θ

c
a

Q'

c DF

D' F' a'
c' Q

D

แกนของเฟส b
b แกนของเฟส c

มุม  θ  เปนมุมซึ่งแกนตรงของโรเตอรอยูหนาแกนแมเหล็กของเฟส  a 

รีแอคแตนซของเครื่องกําเนิดแบบซิงโครนัส 

0.25 s 0.05 s 

3.2 ขั้นตอนกระบวนการหาคากระแสกริดสูงสุด  
สําหรับการคาํนวณการตอลงดินของสถานีไฟฟายอย

  ื่• (ก) ประเมินชนิดและตําแหนงของฟอลตลงดิน เพือหากระแสกริดลงดิน
โดยรอบที่ไหลมากที่สุด และเกิด GPR มากที่สุด และการกระจายศักยที่ผิวดิน
ในพื้นที่สถานีไฟฟายอยมากที่สุด (หัวขอที่ 3.8)

• (ข) คํานวณ ตัวประกอบการแบงกระแสฟอลต S  สําหรับฟอลตที่เลือกในขอ • (ข) คานวณ ตวประกอบการแบงกระแสฟอลต Sf สาหรบฟอลตทเลอกในขอ 
(ก) และการตั้งคาที่สอดคลองกับกระแสกริดสมมาตร (หัวขอที่ 3.9)

่• (ค) หาฟอลตแตละชนิด โดยอยูบนฐานชวงเวลาตอเนื่อง  และคาตัวประกอบ
ลดลง Df ที่ยอมไดจากผลของความไมสมมาตรของรูปคลื่นกระแสฟอลต f ู
(หัวขอที่ 3.10)
( ) ื     ี่ ี่  ฟ  ี่  ี่  ( ั  ี่ 3 11) • (ง) เลอก Df x Ig  ทมากทสุด และสภาวะฟอลตทเลวรายทสุด (ดูหวขอท 3.11) 

กรณีของสายกับสายลัดวงจรลงดิน 

• กระแสฟอลตลําดับศูนยคือ 



กรณีของฟอลตแบบสายกับกราวด กรณของฟอลตแบบสายกบกราวด 

กระแสฟอลตลําดับศนยคือ กระแสฟอลตลาดบศูนยคอ 

3.3 ชนิดของฟอลตลงดิน

รูปที่ 3.1 ฟอลตภายในบริเวณสถานีไฟฟา นิวทรัลบริเวณนั้นถูกตอลงดิน

รูปที่ 3.2 ฟอลตภายในบริเวณสถานีไฟฟา นิวทรัลถูกตอ
ลงดินในตําแหนงทีไ่กลออกไป

รูปที่ 3.3 ฟอลตภายในสถานีไฟฟา ระบบถูกตอลงดินที่
ี ั้ ี่ ื่ บริเวณสถานีนัน และทีจุดอืนๆ ดวย



รูปที่ 3.4 ตวัอยางการแบงกระแสสําหรับฟอลต
ทางดานแรงสูงของสถานีไฟฟายอยจําหนาย

กระแสฟอลตเมื่อละเทอมคาความตานทาน 
กระแสฟอลตลําดับศูนยสําหรับฟอลตสายกับสายลงกราวดคือ

กระแสฟอลตลําดับศนยสําหรับฟอลตสายกับกราวดคือกระแสฟอลตลาดบศูนยสาหรบฟอลตสายกบกราวดคอ

3.4 ผลกระทบของคาความตานทานดิน
สถานีไฟฟายอย

ไ• คาความตานทานดนิของสถานไีฟฟายอย และคาความตานทาน
ที่จดเกดิฟอลต โดยปกตมิีคานอย จึงไมจําเปนตองนํามาทจุดเกดฟอลต โดยปกตมคานอย จงไมจาเปนตองนามา
พิจารณา

่• อยางไรก็ตาม อาจจะมีกรณีผิดธรรมดาที่คาความตานทานดนิ
ของสถานีไฟฟายอยนัน้มีคามาก ซึ่งอาจจะตองนําเอาคาความของสถานไฟฟายอยนนมคามาก ซงอาจจะตองนาเอาคาความ
ตานทานมาคิด โดยรวมคาความเปนจริงเขาไป ซึ่งอาจจะหามา

ั ื   ิ ใ ีจากการวัดหรือการคํานวณคาความตานทานของดนิในสถานี
ไฟฟายอย

3.5 ผลกระทบของคาความตานทานฟอลต

• ถาฟอลตเปนการเสียสภาพฉับพลนัของฉนวนภายในสถานียอย
ภายใน สมมติฐานก็คือ คาความตานทานของฟอลตถูกสมมติให
เปนศนยเปนศูนย

• ในกรณีของฟอลตอยูภายนอกพื้นที่สถานีไฟฟายอยภายใน คา
่ ้ความตานความฟอลต Rf สามารถถูกกําหนด เพื่อใชคานี้ในการ

คํานวณกระแสฟอลตลงกราวด สิ่งนี้ทําโดยการคณ  ดวยสาม คานวณกระแสฟอลตลงกราวด สงนทาโดยการคูณ  ดวยสาม 
และการเพิ่มเทอมคาความตานทานอืน่ๆ

•  อยางไรก็ตาม ในการคํานวณตอๆ ไป คาความตานทานฟอลตจะ
ละทิ้งไป เนื่องจากมีผิดพลาดใดๆ นอยมาก ละทงไป เนองจากมผดพลาดใดๆ นอยมาก 



3.6 ผลกระทบของสายกราวดเหนือศีรษะ
และตวันาํนิวทรัล

• เมื่อสายสงมีสายกราวดเหนือศรีษะ 
หรือตัวนํานิวทรัล ไดรบัการเชื่อมตอ
กับกราวดของสถานีไฟฟายอย สวน
ใหญของกระแสฟอลตลงดินถูก
เบี่ยงเบนออกไปจากกราวดกริดสถานี
ไฟฟายอย จึงควรจะถกูนํามา
พิจารณาในการออกแบบกราวดกริด

3 7 ผลกระทบของทอที่ถกฝงโดยตรง และสายเคเบิล3.7 ผลกระทบของทอทถูกฝงโดยตรง และสายเคเบล

3.8 ชนิดและตําแหนงฟอลตที่เลวรายที่สุดุ

 ่ ่  ่• ชนดิฟอลตเลวรายทีสุดสําหรับระบบทีกราวด ทีทําให
กระแสกริดสงสดมีคาสงที่สด IG กระแสกรดสูงสุดมคาสูงทสุด IG 

• กระแสกริดสูงสุดนี้เปนสัดสวนกับคากระแสฟอลตลําดบั
ศนย หรือกระแสกราวดฟอลต และตัวประกอบการแบงแยกศูนย หรอกระแสกราวดฟอลต และตวประกอบการแบงแยก
กระแส 

ชนิดฟอลตเลวรายที่สดสําหรับระบบกราวดชนดฟอลตเลวรายทสุดสาหรบระบบกราวด

 ่   ่• ชนดิฟอลตทีสงผลตอกระแสฟอลตลําดบัศูนยสูงทีสุดของระบบ
กราวด หรือกระแสกราวดฟอลตไหลไปสดนิเปน 3I0 ในตาํแหนงกราวด หรอกระแสกราวดฟอลตไหลไปสูดนเปน 3I0 ในตาแหนง
ที่กําหนดไว

่ ่• ฟอลตแบบสายเสนเดี่ยวลัดวงจรลงกราวด จะเปนชนดิฟอลตที่
เลวที่สด ถา Z >Z  ที่จดที่ฟอลตเลวทสุด ถา Z0>Z2 ทจุดทฟอลต

• ฟอลตแบบสายเสนสองเสนลัดวงจรลงกราวด จะเปนชนิดฟอลตที่เลว
่ ่ ่ ทีสุด ถา Z0<Z2 ทีจุดทีฟอลต



ตําแหนงฟอลตที่ผลิตกระแสกริดสูงที่สุด ู ุ

• สําหรับสถานีไฟฟายอยการจําหนาย กับหมอแปลงที่ถกูตอลงกราวด ทางดานระบบ
จําหนาย โดยปกติกระแสกริดสงที่สด I  เกิดขึ้นกับกราวดฟอลตที่ขั้วทางดานแรงสงจาหนาย โดยปกตกระแสกรดสูงทสุด IG เกดขนกบกราวดฟอลตทขวทางดานแรงสูง
ของหมอแปลง

ถาทํางานในลักษณะขนานกนัของหมอแปลงหลายๆ ตัว จะสงผลให
้ ่แหลงจายกระแสกราวดฟอลตมีคามากขึ้นทางดานต่าํ

กระแสกริดสูงที่สุด อาจจะเกดิขึ้นกับกราวดฟอลตบางแหงทางดาน
วงจรการจําหนาย

สําหรับกราวดฟอลตทางดานขั้วของแรงต่ํา อยางเชนหมอแปลงที่ถูกกราวดู
ทางดานทุติยภูมิ การกระจายของหมอแปลงกับฟอลตที่หมนุเวียนในสาย
ตัวนํากริดของสถานีไฟฟายอย จึงไมมผีลกระทบตอ GPR สถานีไฟฟายอย ตวนากรดของสถานไฟฟายอย จงไมมผลกระทบตอ GPR สถานไฟฟายอย 



สําหรับกราวดฟอลตภายนอกสถานีไฟฟายอยทางดานสายปอนของระบบจําหนายที่ไกล
ื ใ ีไฟฟ   ํ ั ไฟฟพอหรือในสถานีไฟฟายอยระบบสงกําลังไฟฟา (transmission  substations)  กระแส

ฟอลตจะคืนกลับมาที่แหลงจายของมัน (นิวทรัลของหมอแปลง) ผานทางกริดของสถานี
ไฟฟ  ึ ิ ไป ั ีไฟฟ ไฟฟายอย จึงเกิดการกระจายไปยัง GPR ของสถานีไฟฟายอย

ในสถานีไฟฟายอยระบบสงกําลังไฟฟา (transmission  substations) หมอ
แปลงไฟฟาแบบสามขดลวด (three- winding  transformers) กระแสกริดสูง
ที่สุด  อาจจะเกิดขึ้นกับกราวดฟอลตทางดานแรงสูงหรือทางดานแรงต่ําก็ได ุ ู

จึงควรจะถูกตรวจสอบและคํานวณหาทั้งสองตําแหนง

ฟอลตที่เกิดขึน้บางระยะทางจาํหนายไปยังชนบท ฟอลตที่เกิดขึน้บางระยะทางจาํหนายไปยังชนบท



การกระจายไปยัง GPR 
ของสถานีไฟฟายอย 

ชวงเวลาของฟอลตชวงเวลาของฟอลต

• ชวงเวลาของฟอลตขึ้นอยูกับชนิดของแผนการปองกันที่ใช 
• ตําแหนงของฟอลต • ตาแหนงของฟอลต 
• ตัวเลือกของการใชชวงเวลาในการตัดกระแสฟอลตอันดับหนึ่ง หรือ

ชวงเวลาในการตัดกระแสฟอลตสํารอง (primary or back- up 
clearing times) g

• ชวงเวลาฟอลตไมเพียงแตกระทบกับตัวประกอบการลดลง Df เทานั้น 
แตยังรวมถึงแรงดันที่สามารถทนทานไดอีกดวย แตยงรวมถงแรงดนทสามารถทนทานไดอกดวย 

3 9 การคํานวณการแบงแยกกระแส3.9 การคานวณการแบงแยกกระแส

ไ ่   • สําหรับสมมติฐานของการไหลทียังคงอยูของกระแสกราวดฟอลต
เริ่มตน กระแสกริดสมมาตรสามารถหาไดจาก

ตัวประกอบการแบงแยกกระแส Sf f 
ขึ้นอยูกับพารามิเตอรดงัตอไปนี้

(ก) ตําแหนงของฟอลต (ก) ตาแหนงของฟอลต 
(ข) ขนาดของกราวดกริดอิมพีแดนซสถานีไฟฟายอย
(ค) ทอที่ถูกฝง และสายเคเบิลในบริเวณใกลเคียง หรือที่ถูกเชื่อมตอ
โ ี่  ีไฟฟ โดยตรงทีระบบกราวดของสถานีไฟฟายอย 

(ง) สายกราวดเหนือศรีษะ นิวทรัล หรือเสนทางคืนกลับกราวดอืน่ๆ(ง) สายกราวดเหนอศรษะ นวทรล หรอเสนทางคนกลบกราวดอนๆ



ตัวอยางการหาตวัประกอบการแบงแยกกระแส Sf



สถานี
ไฟฟายอย

สายสง สายจําหนาย

Z1=3.82+j9.21

ฟอลต

พารามิเตอรที่เกี่ยวของ

อิมพีแดนซสายสง 115 kV กับอิมพีแดนซแหลงจาย รวมกันเปน
อิมพีแดนซฟอลตสมมลที่บัส 115 kV ดังตอไปนี้ อมพแดนซฟอลตสมมูลทบส 115 kV ดงตอไปน 

ดังนั้น สําหรับฟอลตสายเดียวลงกราวด สําหรับระบบ 115 kV คือ

)eq(2)eq(1
)(0)(2)(1

0 ZZแต
ZZZ

E3I3 =
++

=
)eq(0)eq(2)eq(1 ZZZ ++

การใชวิธีของ Endrenyi อิมพีแดนซสมมูลของสายสถิตเหนือศีรษะ (ดังที่
่เห็นไดจากจุดฟอลตและไมนําผลของการเชื่อมโยงมาคิด) คือ

1stglsleq ZRZspanZ −−− ⋅+⋅=

อิมพีแดนซสมมูลของสายปอนนิวทรัล (ดังที่เห็นไดจากสถานีไฟฟายอย) คือ

fsdgfsleq ZRZspanZ −−− ⋅+⋅=



ตัวอยางการหาตวัประกอบการแบงแยกกระแส Sf



สถานี
ไฟฟายอย

สายสง สายจําหนาย

Zs-f=0.11+j0.11
ZS-l=1.24+j0.55

ฟอลต

ผลลัพธสมมูลของสายสถิตเหนือศีรษะและสายปอนนิวทรัล ถูกหาไดโดย
่การขนานกันกับอิมพีแดนซสมมูลที่กลาวมาขางตน

ตัวประกอบการแบงกระแส Sf คือ

และผลของกระแสกริด Ig คือ 

การใชตารางของ Garrett และ Patel 
(Annex C หนา 150) สายสถติเหนือศรีษะและสายปอนนิวทรัลคือ สายสถตเหนอศรษะและสายปอนนวทรลคอ 

ตัวประกอบการแยกคือ

้ดังนั้นกระแสกริดคือ 



ตัวอยางการหาตวัประกอบการแบงแยกกระแส Sf


สถานีไฟฟายอย

สายสง สายจําหนาย

grid resistance
ฟอลต

(grid resistance)

(one line / one feeder)

การใชเสนโคงตวัประกอบการแยกของ Garrett และ Patel
(รปที่ C 1 ใน Annex C หนา 152) (รูปท C.1 ใน Annex C หนา 152) 

28%

2.5Ω

จากกราฟ จึงไดตวัประกอบการแบงโดยประมาณคือ จากกราฟ จงไดตวประกอบการแบงโดยประมาณคอ 

280S 28.0Sf =

้ดังนัน้กระแสกริดคือ 

3.10 ผลของความไมสมมาตร

Imax ac component dc component



ออฟเซ็ท dc สงที่สดเมือ่ 2/)( π−=−α θออฟเซท dc สูงทสุดเมอ 
2/π−

)(
2/π−

้ ่

-1tcos)2/tsin( ωπω −=−

ดังนัน้สมการที่ (3.10) จงึกลายเปน

กระแสฟอลตไมสมมาตรประสิทธิผล IF
• เนื่องจากกระแสเริ่มตนกระตุกของกลามเนื้อ ตั้งอยูบนพื้นฐานของรูปคลื่นไซน

สมมาตรคงที่ มันแตคากระแสฟอลต rms สมมูลของรูปคลื่นกระแสไมสมมาตรู ู
สําหรับเวลาสูงที่สุดของการถูกไฟดูดทีเ่ปนไปได 

• ดังนั้นคานี้ จึงตองสอดคลองกันกับที่กําหนดของกระแสฟอลตไมสมมาตร• ดงนนคาน จงตองสอดคลองกนกบทกาหนดของกระแสฟอลตไมสมมาตร
ประสิทธิผล IF โดยการอินทิเกรตสมการที่  (3.11) ยกกําลังสองซึ่งเขียนสมการไดเปน 



ดังนัน้ ตัวประกอบการลด D  ถกหาโดยอัตราสวน I /I  คอืดงนน ตวประกอบการลด Df ถูกหาโดยอตราสวน IF/If คอ

และและ

ตวัอยางคาของตัวประกอบการลดลงสําหรับชวงเวลา
ฟอลตตางๆ และอัตราสวน X/R ถาแสดงในตารางที่ ฟอลตตางๆ และอตราสวน X/R ถาแสดงในตารางท 

3.1 


